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Young Scientists’ 
Day attended by 
130 PhD’s and 
postdocs

3
Nynke Dekker 
nieuw in het UB

8
Topsectorenbeleid: 
Innovatiecontracten 
getekend

Op dinsdag 17 en woensdag 18 januari 
2012 vond weer het jaarlijkse congres 
Physics@FOM Veldhoven plaats in 
congrescentrum NH De Koningshof. 
Met meer dan 1800 deelnemers werd 
een nieuw record behaald. Nog niet 
eerder verzamelden zoveel fysici zich 
in Veldhoven voor het grootste 
natuurkundecongres in Nederland. Het 
congres is voor deelnemers dé plek om 
de nieuwste ontwikkelingen in de 
fysica te volgen, te netwerken en 
nieuwe contacten op te doen. Interna-
tionaal gerenommeerde keynote 

speakers Alain Aspect, Charles Kane en 
Juan Maldacena verzorgden het 
plenaire programma. Daarnaast kon 
men kiezen uit 200 lezingen, 421 
posterpresentaties uit alle vakgebieden 
in de fysica. Traditiegetrouw werden 
tijdens het overweldigende dinsdag-
avonddiner de wetenschappelijke 
FOM-prijzen op feestelijke wijze 
uitgereikt.  

Kijk op pagina 6 voor een sfeerverslag 
en een fotoreportage van Physics@FOM 
Veldhoven 2012.  
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Nieuwbouw DIFFER: 
de voorbereidingen in volle gang
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Champagne en elf miljoen euro: magnetenlab HFML 
erkend als nationale toponderzoeksfaciliteit

Opnieuw record Physics@FOM Veldhoven: 
ruim 1800 deelnemers!

U
S

In Nijmegen ging de champagne open: het High 
Field Magnet Laboratory (HFML) heeft zijn plaats op 
Nationale Roadmap van Grootschalige Onderzoeks-
faciliteiten behouden en ontvangt tevens een 
subsidie van elf miljoen euro! Het HFML, een 
samenwerkingsverband van de Radboud Universi-
teit Nijmegen en de Stichting FOM, had tijdens de 
competitie geduchte concurrentie. Nog 36 andere 
aanvragers dongen naar een plaats op de Roadmap; 
27 ervan wisten dit doel te bereiken. Hiervan kregen 
er vijf een grote subsidie. 

Lees verder op pagina 3.  

Prof.dr. Jan Kees Maan, directeur van het HFML, 
kort na de bekendmaking 
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 FOM-Rijnhuizen begon in 2012 onder de naam 
FOM-instituut DIFFER (Dutch Institute for Fundamen-
tal Energy Research) aan haar nieuwe missie van 
funderend energieonderzoek. Met het oog op een 
betere inbedding in een academische omgeving 
verhuist DIFFER in 2015 naar een geheel nieuw 
onderkomen op de campus van de Technische 
Universiteit Eindhoven. De voorbereidingen zijn in 
volle gang. Eind februari was het schetsontwerp van 
het bouwplan klaar. Medio mei zal het voorlopig 
ontwerp volgen. Het defi nitief ontwerp wordt in 
september verwacht en het fi nale bestek in december.

Van Nieuwegein naar Eindhoven – 
via Amsterdam

Hoe komt het DIFFER-gebouw eruit te zien? Vlak voor 
de kerstvakantie presenteerde Kees Visser, de 
projectleider binnen DIFFER, de eerste artist’s concepts 
van het nieuwe gebouw in Eindhoven. Hij benadrukte 
dat het schetsontwerpen zijn, die in het verdere 
bouwtraject nog kunnen veranderen. Direct daarna 
gingen zestig medewerkers van het instituut per bus 
naar AMOLF, dat sinds 2009 in een nieuw gebouw op 
het Amsterdamse Science Park huist. Een uitstekende 
excursie om te proeven hoe een verwant instituut 

zich voelt in een nieuw, modern gebouw. Het werkte 
inspirerend, zo liet een collega zich ontvallen: “in zo’n 
gebouw zou ik graag terechtkomen.” Werk aan de 
winkel voor het bouwteam van DIFFER! 

Lees verder op pagina 5.  
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Symposium
8 June 2012

All women in physics are invited. 
FOm/f symposium offers you: inspiring speakers, workshops, 
motivational exchange of information and experiences in 
Kasteel Woerden. 
Participation is free of charge. 

Be sure to register before May 28 through www.fom.nl/women
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Achtergrond

Vrije toegang tot resultaten van 
onderzoek, open access, draagt NWO 
actief uit: iedereen moet zijn voordeel 
kunnen doen met de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek dat met 
gemeenschapsgeld gefi nancierd wordt. 
Daarom moeten publicaties die met 
NWO-middelen tot stand komen zo 
snel mogelijk toegankelijk zijn voor het 
publiek, besloot NWO in 2011. Het 
Uitvoerend Bestuur van FOM onder-
schrijft het belang van vrije toegang tot 
publicaties die voortkomen uit 
onderzoek, waarvan FOM (mede)
fi nancier is. Eind 2011 stelde het UB 
daarom de FOM-beleidslijn ‘Open 
access van publicaties’ vast. 

Beleidslijn in het kort

Wat houdt deze beleidslijn in? De 
hoofdlijn is dat publicaties van alle 
lopende en nieuwe projecten vrij 
toegankelijk worden gemaakt. Dit kan 
op twee manieren: 1) de publicatie 
wordt, naast plaatsing in een regulier 
tijdschrift, ook geplaatst in een publiek 
toegankelijke database (bijvoorbeeld 

een repository) of 2) de publicatie 
wordt direct gepubliceerd in een 
wetenschappelijk open access-
tijdschrift of -boek.  

Deze nieuwe FOM beleidslijn geldt voor 
alle publicaties vanaf 1 januari 2012. De 
verantwoordelijkheid om naar deze 
nieuwe beleidslijn te handelen ligt bij 
de FOM-werkgroepleiders en FOM-
instituutsdirecteuren.

Green Road en Golden Road

De eerste manier van open access-
publiceren - het opnemen van de 
publicatie in een publiek toegankelijke 
database - wordt wel de Green Road 
genoemd. Voor alle publicaties in de 
fysica is de Green Road in principe 
haalbaar, bijvoorbeeld door plaatsing 
in de (in sommige subgebieden) al 
veelgebruikte database www.arXiv.org. 
NWO stimuleert onderzoekers te 
kiezen voor open access publicatie op 
de tweede manier, die Golden Road 
heet: directe publicatie van de 
onderzoeksresultaten in wetenschap-

pelijke tijdschriften of boeken die voor 
iedereen vrij toegankelijk zijn. De 
Nederlandse fysica geniet internatio-
naal een vooraanstaande positie, zowel 
wat de kwaliteit van het onderzoek 
betreft als de hoge impact van de 
daaruit voortkomende publicaties. 
Omdat er nog nauwelijks fysische open 
access tijdschriften zijn met hoge 
impact, is het voor onderzoekers in de 
natuurkunde nu feitelijk nog niet 
mogelijk om met vergelijkbare impact 
direct open access te publiceren. Het 
accent van de FOM-beleidslijn voor 
open access ligt daarom vooralsnog op 
de Green Road.

Fysische gemeenschap enthou-
siast  

Tijdens het traditionele maandag-
avonddiner op de vooravond van 
Physics@FOM Veldhoven wisselden 160 
FOM-werkgroepsleiders en -instituuts-
directeuren onder andere van gedach-
ten over open access. De aanwezigen 
waren enthousiast over de beleidslijn 
en ondersteunden het principe.

Vergoeding open access-
publicaties

Al enige tijd kent NWO een vergoe-
dingsregeling voor de kosten van open 
access publicaties. Minder bekend is 
dat de vergoedingsregeling ook 
aangewend kan worden om publicaties 
in niet-open access tijdschriften ‘vrij te 
kopen’ zodat deze eveneens voor 
iedereen toegankelijk zijn. Het 
FOM-bureau ondersteunt werkgroep-
leiders en instituutsdirecteuren bij het 
indienen van aanvragen bij NWO voor 
deze vergoedingen. 

Meer informatie

Inmiddels heeft FOM alle FOM-werk-
groepleiders en instituutsdirecteuren 
per brief op de hoogte gebracht van de 
nieuwe beleidslijn. Op www.fom.nl/
openaccess vindt u hier uitgebreide 
informatie over en kunt u de brief 
downloaden. Voor overige vragen kunt 
u contact opnemen met drs. Job de 
Kleuver, plv. hoofd Onderzoekbeleid op 
het FOM-bureau. (MV, EK)  
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FOM expres is het huisorgaan 
van de Stichting voor 
Fundamenteel Onderzoek 
der Materie. Het verschijnt een 
aantal keer per jaar en is bestemd voor
FOM-medewerkers, FOM-werkgroepleiders, leden van 
de adviescommissies, relaties en geïnteresseerden.

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 
(FOM) maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Uitgave: Stichting voor Fundamenteel Onderzoek 
der Materie,   Postbus 3021, 3502 GA Utrecht
Telefoon (030) 600 12 11 - Fax (030) 601 44 06
E-mail: info@fom.nl
Redactie: Anita van Stel en Melissa Vianen
Teksten: Surya Bonam, Mariette Huisjes, Sonja Knols, 
Erik Kreiter, Erny Lammers, Vanessa Mexner, Egge van 
der Poel, Isabel Poyck, David Redeker, Melissa van der 
Sande, Kees Visser en Gieljan de Vries 
Fotografi e en illustraties: Jan de Groot, Bram Lamers, Alex 
Poelman, Bram Saeys
Vertalingen: Native Speaker Translations
Ontwerp en productie: Drukkerij Badoux, Houten

In de FOM expres gepubliceerde opvattingen en 
meningen vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de redactie en weerspiegelen 
niet noodzakelijk het 
standpunt van het 
bestuur en de directeur 
van FOM.

FOM en open access
FOM-werkgroepleiders en -instituutsdirecteuren enthousiast voor de Green Road

Magnum-PSI op 22 maart geopend

FOM presenteert Jaarverslagen 2011

Onthulling van DIFFER’s nieuwe plasma-experiment Magnum-PSI Directeur-Generaal Osamu Motojima van de 
ITER International Organisation opent het 
Magnum-PSI symposium

Eind maart publiceerde FOM haar Jaarboek 2011. Hierin vindt u een verslag van de 
realisatie van het strategisch beleid in 2011, de hoogtepunten uit het FOM-onder-
zoek en een overzicht van FOM in feiten en cijfers over het afgelopen jaar. 
Ook bracht FOM het Financieel Jaarverslag 2011 en het Sociaal Jaarverslag 2011 uit. 
Er is een uitgebreide samenvatting in het Engels. U kunt alle documenten 
downloaden via www.fom.nl/jaarboek.  
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Met FOM had prof.dr. Nynke Dekker 
altijd al een meer persoonlijke band 
dan met andere wetenschapsfi nan-
ciers, doordat FOM regelmatig sondeert 
welke meningen er leven in het veld. 
Sinds een belangrijk telefoontje van 
Wim van Saarloos vindt ze zichzelf nu 
in het hart van de organisatie. Voor 
Dekker is het van groot belang dat het 
goed gaat met de Nederlandse 
natuurkunde. En ook dat het FOM-
bestuur inzicht heeft in wat er speelt 
op interdisciplinaire vakgebieden zoals 
het hare, want daarvan komen er 
steeds meer. Dus zei Dekker na een 
paar dagen bedenktijd ja tegen het 
verzoek om tot het FOM-UB toe te 
treden.

Modelleren op celniveau?

Niet dat ze  makkelijk tijd kan missen 
in haar lab. In haar onderzoek is nu 
juist een nieuwe periode aangebroken. 
“Sinds kort richten we ons naast 
biofysische processen op moleculair 
niveau ook op het cellulaire niveau. Dat 
is spannend, vooral omdat ik niet 
tevreden ben met alleen maar 
beschrijven van wat ik daar zie. Ik wil 
kwantifi ceren, veralgemeniseren en 
modelleren: tot in detail begrijpen wat 
er gebeurt. Het is maar de vraag of dat 
is vol te houden op celniveau. Proces-
sen zijn daar diffuser en ongrijpbaar-

der dan wanneer je te maken hebt met 
één enkel molecuul in oplossing. Zal ik 
mijn ambities moeten bijstellen? Daar 
ben ik erg benieuwd naar.”

Kansen

Nynke Dekker vindt het prettig om 
naast haar bionanowerk een bredere 
blik op de fysica te ontwikkelen. Als 
FOM-bestuurder ben je er niet met 
eenmaal per maand een retourtje 
Utrecht. Ze zal veel mensen speken 
namens en in het belang van de 
Nederlandse natuurkunde, waarvan zij 
nu een offi ciële vertegenwoordiger is. 
Het liefst zou ze koffi edrinken met 
Maxime Verhagen. Hij draait de kraan 
met FES-gelden dicht en zet tegelijker-
tijd in op topsectoren. Maar overziet hij 
de consequenties, ook de onbedoelde? 
“Dat bedrijven meer betrokken raken 
bij delen van het onderzoek is op zich 
een goede zaak. Maar we moeten 
waken voor een geleidelijke aantasting 
van het fundamentele onderzoek.”
Voor FOM zal het een grote uitdaging 
zijn om ook als het tij tegenzit de volle 
breedte van het natuurkundeonder-
zoek te blijven fi nancieren. “Om dat 
doel te bereiken, moet je voortdurend 
alert blijven en alle kansen grijpen die 
zich voordoen. Nu eens zal zo’n kans 
zich aandienen in de vorm van een 
Europees programma, dan weer komt 

er iets uit de hoek van NWO of moeten 
we ons positioneren voor het topsecto-
renbeleid. Het kan soms lijken of we 
een deel van de natuurkunde bevoor-
delen, maar dat is dan omdat zich daar 
toevallig een kans voordoet. Het 
uiteindelijke doel is juist de volle 
breedte in stand te houden.” 

Vrouwen en allochtonen

Een tweede uitdaging voor FOM is 
volgens Dekker het belang van de 
natuurkunde voor het voetlicht te 
brengen bij een breed publiek, en dan 
met name bij jongeren. Onderbenut-
ting van talent is een van haar 
stokpaardjes. “Je kunt het laat vinden 
dat er pas na 65 jaar een vrouw tot het 
FOM-bestuur toetreedt, maar als ik in 
de collegezaal om me heen kijk, vind ik 
het eigenlijk niet zo verrassend: de 
meiden zijn nog steeds ver in de 
minderheid. Trouwens, Nederlanders 
van buitenlandse komaf kom ik ook 
weinig tegen. Getalenteerde vrouwen 
en allochtonen weten we dus blijkbaar 
niet te motiveren.” De oplossing? “Ik 
denk dat het een cultureel fenomeen is 
dat vooral aan de basis moet worden 
aangepakt, in de opvoeding en scholing 
van kinderen en jongeren. We zijn er 
met z’n allen verantwoordelijk voor. Je 
kunt het probleem in elk geval niet 
volledig op het bord van de universitei-
ten kiepen. Die zijn er te laat bij.” Zou 
het UB van FOM zich moeten aanmel-
den voor Expeditie Robinson, om 
helemaal met de tijdgeest mee te 
gaan? Nou nee, zo ver wil Dekker niet 
gaan. Maar fysici die scholen bezoeken 

of openbare voordrachten geven om 
daar het enthousiasme voor hun vak 
over te brengen vindt ze wel een goed 
idee. Zelf stond ze afgelopen zomer 
nog in Paradiso. “Alleen als alle leden 
van onze bevolking hun kansen volop 
kunnen benutten, krijgen we de 
kenniseconomie die we willen.” (MH)  
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Kennismakingsinterview met Nynke Dekker

Onderbenutting van talent is gevaarlijk
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De jonge en succesvolle Delftse hoogleraar biofysica Nynke Dekker trad per 
1 januari toe tot het Uitvoerend Bestuur van FOM. Gevraagd met wie ze in haar 
nieuwe rol nu wel eens van gedachten zou willen wisselen, noemt ze vicepre-
mier Maxime Verhagen. “Nee, niet om hem de oren te wassen. Maar wel om te 
peilen in hoeverre hij de consequenties van zijn beslissingen echt overziet.”

Achtergrond

In 2011 lanceerde NWO de call ‘Nationale roadmap 
Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten’. Het doel 
hiervan was tweeledig: enerzijds een herziening van 
de Nationale Roadmap voor Grootschalige Onder-
zoeksfaciliteiten en anderzijds een prioritering- en 
fi nancieringsbesluit voor te bereiden voor de 
besteding van NWO-middelen voor grootschalige 
onderzoeksinfrastructuur. De te besteden middelen 
zouden aangewend moeten worden voor investerin-
gen in onderzoeksfaciliteiten in Nederland met 
internationale uitstraling. Een commissie onder 
leiding van prof.dr. Emmo Meijer (FrieslandCampina) 
kreeg de vraag te adviseren over de inzendingen. “Het 
niveau van de voorstellen was zeer hoog. Alleen de 
allerbeste projecten met de grootste potentie voor de 
wetenschap – en dus ook voor onze samenleving – 
konden worden geselecteerd”, schreef de commissie 
ten geleide bij het advies. Het advies werd overgeno-
men door het ministerie van OCW. 

27 onderzoeksfaciliteiten op Roadmap

Op 2 maart maakte het ministerie van OCW bekend 
welke 27 grote onderzoeksfaciliteiten een plaats 
hebben gekregen op de nieuwe Nationale Roadmap. 
Vijf hiervan hoorden dat ze fi nanciering ontvangen 
voor de bouw of een substantiële aanpassing van hun 
onderzoeksfaciliteit, waaronder het HFML. In totaal is 

80 miljoen euro toegekend. “Ik ben ervan overtuigd 
dat de gekozen projecten een belangrijke bijdrage 
zullen leveren aan het oplossen van de grote 
uitdagingen voor de toekomst, zoals  gezondheidsvra-
gen en de zoektocht naar nieuwe materialen. Deze 
projecten passen uitstekend in de topsectoren van 
Nederland. Zij zullen de wetenschap verder brengen 
door hoogtechnologische gedrevenheid en honger 
naar nieuwe inzichten,” zei staatssecretaris drs. Halbe 
Zijlstra. 

Europese top

De uitverkiezing en de bijbehorende subsidie 
bevestigt het belang van het HFML voor het materia-
lenonderzoek en ook van de weg die al is ingeslagen: 
het HFML heeft een leidende rol in Europa als 
aanvoerder van het European Magnetic Field 
Laboratory (EMFL), een toponderzoeksfaciliteit samen 
met labs in Grenoble, Dresden en Toulouse. Prof.dr. 

Jan Kees Maan, directeur van het HFML, is enthou-
siast over de nieuwe mogelijkheden: “Met deze 
investering kunnen we het magnetenlab opstuwen 
naar wereldniveau, zodat het HFML topfaciliteiten en 
apparatuur heeft voor Nobelprijswaardig materialen-
onderzoek. Zowel voor de eigen onderzoeksgroep als 
voor andere gebruikers en gasten uit de hele wereld.” 

Ook KM3NeT en LHC geselecteerd

Behalve over het HFML was er voor FOM nog meer 
reden tot vreugde: ook de twee aanvragen die door 
Nikhef-onderzoekers zijn ingediend, Dutch contribu-
tions to the detector upgrades of the Large Hadron 
Collider experiments at CERN en KM3NeT: the next 
generation neutrino telescope, zijn beide opgenomen. 
De commissie Meijer was zeer te spreken over de 
aanvragen van Nikhef, in het bijzonder over het 
leiderschap en de cruciale coördinatierol die Nikhef 
vervult in de Nederlandse bijdrage aan deze projec-
ten. De plaats op de Roadmap betekent voor KM3NeT 
dat het toegekende budget uit de vorige ronde 
beschikbaar blijft. Voor LHC impliceert het dat Nikhef 
in de tussenfi nancieringsronde van 2013 al geld kan 
aanvragen. Naar verluidt kunnen faciliteiten die niet 
op de Roadmap staan zich pas in 2015 weer aan het 
loket melden. Voor de Nederlandse fysica is het ook 
belangrijk dat NanoLab NL zijn plaats op de Roadmap 
heeft behouden. (AvS)  

Magnetenlab HFML erkend als nationale 
toponderzoeksfaciliteit

Prof. dr. Nynke Dekker (1971) groeide op 
in een diplomatengezin dat de hele wereld 
rondreisde. Ze studeerde cum laude af in 
Yale en Leiden, promoveerde in Harvard 
en kwam in 2002 terug naar Nederland. 
Zij haalde onder andere een Vici-beurs 
van NWO en een EURYI-beurs van de 
European Science Foundation binnen en 
was tot voor kort lid van de Jonge 
Akademie. Ze leidt haar eigen lab aan het 
Kavli Instituut of Nanoscience aan de 
Technische Universiteit Delft en geldt als 
een van Nederlands meest toonaange-
vende onderzoekers op het snijvlak van 
fysica, biologie en nanoscience. In 2011 
ontwikkelde haar groep een nieuw soort 
magnetisch pincet, waarmee de draaiing 
van enkele moleculen zoals DNA kan 
worden gemeten.

Wie is Nynke Dekker?

Het Laboratorium voor Hoge Magneetvelden (HFML)

Vervolg pagina 1: 



De 6,28 kilometer lange Tevatronring, waarin van 
1983 tot 2011 protonen op antiprotonen botsten, staat 
in Batavia, vlakbij Chicago. “Midden in de prairie, in 
een hele lege en koude omgeving waar verder niks te 
doen is”, aldus Heijboer die er in dienst van de 
Universiteit van Pennsylvania van 2004 tot 2008 werk-
te. Tijdens de laatste run haalde de Amerikaanse 
gigant zwaartepuntsenergieën van bijna 2 tera-elek-
tronvolt (TeV). Op 30 september vorig jaar trok de 
Amerikaanse overheid de stekker eruit. De 36 miljoen 
dollar die jaarlijks nodig was om hem in de lucht te 
houden, vond men teveel. “Met de komst van de 
Large Hadron Collider (LHC), die energieën tot 7 TeV 
kan halen, zou de concurrentie ook niet meer aan te 
gaan zijn,” zegt Heijboer.

Hints voor Higgs

De Nijmeegse hoogleraar De Jong is het daar niet 
helemaal mee eens. “De resultaten van het Tevatron 
zijn nog steeds actueel. Door metingen aan W-boso-
nen en topquarks zijn bijvoorbeeld redelijk nauwkeu-
rige grenzen gesteld aan de massa van het higgsdeel-
tje, en de eerste aanwijzingen vanuit de LHC duiden 
er op dat dat deeltje precies zit waar je het op grond 
van die metingen zou verwachten.” Het was De Jong 
die er in 1998 bij FOM voor pleitte dat Nederland 
moest deelnemen aan het Amerikaanse Tevatron. 
“Die versneller was een van de interessantste 
projecten in de hoge-energiefysica.” 
Het Tevatron bevatte twee detectoren: Dzero en CDF. 
De Jong zette met de Nederlandse inbreng vol in op 
het Dzero-experiment. En hij heeft er nooit spijt van 
gehad. “Tot anderhalf jaar geleden was dat het enige 
experiment waarmee je topquarks, de zwaarste van 
de zes quarks, kon maken. Sterker nog, de topquark is 
in 1995 aan het Tevatron ontdekt. Ook is daar zijn 
massa vastgesteld, op een half procent nauwkeurig.” 
Voor Heijboer was het feit dat het Tevatron zoveel 
data opleverde, de reden dat hij daar zijn postdoc-
onderzoek wilde doen. “Ik had daarvoor simulaties 
gedaan aan neutrinodetector ANTARES. Nu wilde ik 
eens zijn waar de actie was.” En actie was er. In de 
28 jaar dat de versneller draaide, werden er meerdere 
doorbraken bereikt op het gebied van de hoge-ener-
giefysica. Beide heren noemen de ontdekking en de 

bepaling van de massa van het topquark, metingen 
aan eigenschappen van W-bosonen, de gemeten 
CP-symmetrieschending (schending van de symme-
trie onder zowel een pariteits- als ladingstransforma-
tie) en de zogeheten Bs-mixing, de manier waarop 
een Bs-meson verandert in zijn eigen antideeltje en 
weer terug. 

Concurrentie

Tussen het Tevatron en CERN bestond een gezonde 
concurrentie. “Als ik met Jos Engelen (toenmalig Chief 
Scientifi c Offi cer en Deputy Director General van 
CERN, red.) had gesproken over de voortgang bij het 
Tevatron, riep hij daarna vaak de verantwoordelijken 
voor CERNs CMS- en ATLAS-experiment bij zich en 

maande hen op te schieten,” herinnert De Jong zich. 
Maar ook beide Tevatron-detectoren concurreerden 
met elkaar. Heijboer, die aan het CDF-experiment 
werkte: “Terwijl wij bij CDF bezig waren met het 
meten van Bs-mixing, publiceerde Dzero de eerste 
aanwijzing voor een signaal. Toen hebben wij twee 
maanden keihard doorgehaald, wat geleid heeft tot 
de onomstotelijke meting.”
“Het is spijtig dat CERN nu niet meer met een andere 
versneller hoeft te concurreren,” zeggen beiden. Toch 
noemt De Jong de sluiting ‘met de kennis van nu een 
goed besluit’. “De LHC werkt vele malen beter dan 
verwacht, en het Tevatron was ver aan het einde van 
zijn Latijn.’ Hij besluit berustend: “Het Tevatron was 
hartstikke goed, maar nu is er iets beters.” (SK)  

Het was jarenlang de krachtigste versneller ter 
wereld. De topquark werd er ontdekt en zijn massa 
werd er bepaald. Afgelopen september ging het 
Amerikaanse Tevatron uit. “De sluiting is 
begrijpelijk, maar absoluut jammer,” zeggen 
FOM-werkgroepleider prof.dr.  Sijbrand de Jong en 
NIKHEF-onderzoeker dr. Aart Heijboer eensgezind.

FOM Sports Day: 
7 June 
2012
The annual FOM Sports 
Day will take place on 
Thursday 7 June (instead 
of Friday!). FOM Institute 
Nikhef is organising the 
event and so the location 
will be Amsterdam. 
Further information will 
follow as soon as possible. 
Please note Thursday 7 
June in your calendar!  
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Dinsdag 14 februari is de laatste hand gelegd aan de 
installatie van een HiSPARC-detector in de vide van 
het FOM-bureau in Utrecht. Hiervoor is een glazen 
afdekplaat met logo’s van HiSPARC, FOM en Nikhef op 
de detector gemonteerd. Binnenkort worden er nog 
drie detectoren op het dak van het FOM-bureau 
geplaatst, waarna de vier samen één opstelling 
vormen. HiSPARC is een project waarbij middelbare 
scholen samen met wetenschappelijke instellingen 
een netwerk vormen om kosmische straling met 
extreem hoge energie te kunnen meten. De opstelling 
van het FOM-bureau opstelling zal integraal deel uit 
gaan maken van het cluster Utrecht. De data gaan 
naar Nikhef waar het een waardevolle bijdrage levert 

aan het scholenproject. Na installatie van de 
vierde detector zal een speciaal display in de hal 
van het FOM-bureau worden geplaatst om de 
gemeten data in real time te laten zien. Ook is er 
een informatieve folder voor bezoekers van het 
FOM-bureau. (SB)  

Tevatron Fermilab

Nu ook HiSPARC-detector in 
FOM-bureau
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Van voorstellen naar verhuizing

In 2010 deden de Nederlandse universiteiten 
voorstellen voor de vestiging van het instituut op hun 
grondgebied en het FOM Uitvoerend Bestuur koos de 
campus van de Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e). Het project ‘nieuwbouw’ ging in 2011 van start 
met een inventarisatie van de wensen en eisen 
waaraan het nieuwe gebouw moet voldoen. 

In een Memorandum of Understanding met de TU/e 
zijn de globale kaders voor de verhuizing naar 
Eindhoven afgesproken. Deze besloegen de inbedding 
in de wetenschap en infrastructuur van de campus, 
maar daarnaast ook het bouwkavel. De Europese 
aanbesteding van de bouw werd uitgezet. Een 
speciale selectiecommissie gunde het bouwmanage-
ment aan Aronsohn Management raadgevende 
adviseurs B.V. Als total engineer, degene die verant-
woordelijk is voor het ontwerp, selecteerde men Ector 
Hoogstad Architecten B.V.

De planning voor de DIFFER-nieuwbouw is om eind 
2012 een nauwkeurig omschreven bouwplan (bestek) 
gereed te hebben en de Europese aanbesteding van 
de aannemer af te ronden. De jaren 2013 en 2014 zijn 
gereserveerd als bouwjaren. In 2015 volgt de verhui-
zing van de wetenschappelijke opstellingen vanuit 
Nieuwegein naar Eindhoven. 

Van ontwerp naar defi nitief bestek

Diverse fasen gaan vooraf aan de totstandkoming van 
het bestek. In de tenderfase is aan de total engineer 
een visie gevraagd op het te realiseren gebouw. Na 
gunning wordt deze visie verder uitgewerkt tot een 
voorlopig ontwerp, waarin nader onderzoek plaats-
vindt naar de hoofdindeling en naar de uitvoerbaar-
heid van de hoofdconstructie. Dit is het kader voor de 
opstelling van het bestek. 

Bouwmanager en total engineer voor 
DIFFER

FOM en DIFFER worden in het totale project onder-
steund door een bouwmanager en een total engineer. 
De bouwmanager ondersteunt de opdrachtgever FOM 
in het beoordelen van de ontwerpvoorstellen en of de 
uitvoeringswerkzaamheden conform het ontwerp 
plaatsvinden en bewaakt de kwaliteit, planning, 
beschikbaar budget, risico’s en organisatie. De total 
engineer is verantwoordelijk voor het verzorgen van 

het ontwerp op alle gebieden – constructief architec-
tonisch, bouwfysisch, elektrotechnisch en installatie-
technisch. Dit alles binnen de daarvoor gestelde 
kaders van tijd, geld en kwaliteit

Eisen aan de nieuwbouw

De eisen die FOM stelt aan het DIFFER-gebouw zijn 
vastgelegd in een programma van eisen Hierin is 
onder andere aangegeven dat het DIFFER-gebouw 
tweehonderd personen moet kunnen huisvesten, hoe 
het instituut is georganiseerd en welke eisen van 
toepassing zijn voor de laboratoria, de werkplaatsen, 
de kantoren en de facilitaire voorzieningen. Tevens 
zijn eisen geformuleerd voor de energievoorziening 
en duurzaamheid van het gebouw. Besloten is om 
zodanig te bouwen dat de BREEAM duurzaamheid-
norm very good gehaald wordt, een zeer ambitieus 
doel in de wereld van laboratoria. De uitstraling en 
vormgeving moeten voldoen aan de volgende eisen: 
herkenbaar, uitnodigend, onderscheidend ten 
opzichte van de overige gebouwen op de campus 
(eigen identiteit), uitbreidbaar en energiezuinig.

Betrokkenheid van het DIFFER personeel

Naast periodieke informatieoverdracht en kantine-
presentaties voor alle DIFFER-collega’s was een 
vertegenwoordiger van de ondernemingsraad 

betrokken bij alle selecties en gunningronden. Er is 
een gebruikersgroep geformeerd waarin van elke 
afdeling twee vertegenwoordigers participeren. Deze 
gebruikersgroep is betrokken bij alle fasen van het 
ontwerp. Zo hebben zij in januari ook actief meege-
daan aan de intensieve afstemming tussen architect 
en gebruikers bij de start van de ontwerpfase. Met 
deze input en de afwegingen uit het plan van eisen 
heeft de architect het schetsontwerp gemaakt. Het 
bouwteam ligt op koers. (KV)  
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Diederik Jekel @ www.wetenschap24.nl

“Spinozaprijswinnaar Leo Kouwen-
hoven van de TU Delft is één van de 
wereldwijde experts op het gebied 
van quantumcomputers en quan-
tumdots. Als hij echt Marjorana-
fermionen heeft ontdekt dan zou de 
Nobelprijs wel eens in het verschiet 
kunnen liggen.”

Aad Veenman, voorzitter van de 
Commissie Monitoring Talent naar de 
Top, in een interview met Forum, 
VNO-NCW:

“Vrouwelijke deeltijders moeten 
serieus genomen worden. Het idee 
dat zo iemand niet serieus met haar 
werk bezig is, is een grove beledi-
ging voor die persoon. Als vrouwen 
eenmaal door het spitsuur van een 
jong gezin heen zijn, hebben ze 
grote interesse in meer uren werken 
in een hogere functie. Zeker als ze 
daarvoor ook al serieus genomen 
zijn.”   
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Nieuwbouw DIFFER: de voorbereidingen 
in volle gang

Artist’s concept: het nieuwe laboratorium van DIFFER op de campus van de TU Eindhoven. 
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FOM is pleased to invite all 
women who are doing research in 
physics to attend the FOm/f 
Symposium, that will be held on 
Friday 8 June 2012 in Kasteel 
Woerden, nearby Utrecht. FOM 
organises this bi-annual sympo-
sium in the context of the FOm/f 
Programme, which aims to 
encourage more women physicists 
to remain in the scientifi c 
community. The varied program-
me will consist of various lectures 
and interesting workshops. The 

symposium is intended for 
researchers from universities, 
research institutions and industry. 
Participation in the symposium 
(including lunch and dinner) is 
free of charge. The language of the 
conference is English. Invitations 
will be sent out shortly. But as our 
address book is by no means 
exhaustive, we would be grateful 
if you would inform other women 
researchers in physics about the 
symposium. 

For further information about 
the programme, location, 
registration and the previous 
FOm/f Symposium, please see 
www.fom.nl/fomf or send an 
e-mail to FOmf@fom.nl.  

FOm/f Symposium: 8 June 2012



De maandagavond

Eigenlijk begon het congres Physics@FOM Veldhoven 
2012 al op maandagavond. FOM organiseerde 
namelijk een masterclass voor honderd promovendi 
die daarvoor waren ingeloot. De keynote speakers 
van het congres Alain Aspect, Charles Kane, Juan 
Maldacena en ook John Turner verzorgden die avond 
een masterclass met elk 25 deelnemers. Een unieke 
gelegenheid voor de promovendi om met de buiten-
landse topfysici van gedachten te wisselen over 
thema’s op het gebied van onder andere quantumop-
tica, de topologische-band-theorie van insulatoren en 
supergeleiders. In een andere zaal kwamen alle 
FOM-werkgroepleiders bij elkaar voor een uitgebreid 
diner. Tussen de gangen door zette Wim van Saarloos 
het FOM-beleid uiteen en werd er onder leiding van 
Job de Kleuver (plaatsvervangend hoofd Onderzoek-
beleid) en Mark de Graef (programmacoördinator) 
met de werkgroepleiders van gedachten gewisseld 
over diverse thema’s. Het heerlijke eten, de prima 
sfeer en de FOM-sokken die de aanwezigen tijdens de 
quiz konden winnen, maakten goed dat de zaal als 
gevolg van een defecte verwarmingsinstallatie te 
koud was...

Dinsdag

Het congres ging op dinsdagochtend offi cieel van 
start. Een grote hoeveelheid touringcars leverde fysici 
uit het hele land af bij NH De Koningshof in Veldho-
ven. Na registratie bij de FOM-registratiebalie en de 
openingslezing van Kane kwam het congres goed op 
gang. De ruim 1800 deelnemers haastten zich naar 
hun favoriete parallelsessie. Stevige wandelschoenen 

en een plattegrond waren vereist, want de NH 
Koningshof is groot en voor nieuwkomers een waar 
doolhof. Tussen de lezingen door was er tijd om de 
posters in de grote hal te bewonderen en een kijkje te 
nemen bij de live experimenten. Tijdens de netwerk-
lunch, die speciaal voor een selectie van onderzoe-
kers en het bedrijfsleven georganiseerd was, legden 
de vele enthousiaste aanwezigen nuttige contacten. 
Daarnaast konden de FOM-stand en de stands van de 
drie FOM-instituten rekenen op vele geïnteresseerde 
bezoekers. Al was het maar om een uniek paar 
FOM-sokken aan te schaffen die alleen tijdens 
Physics@FOM Veldhoven te koop waren!

Uitreiking wetenschappelijke FOM-prijzen

Na een succesvolle eerste congresdag maakte men 
zich op voor het traditionele dinsdagavonddiner. 
Nooit eerder organiseerde De Koningshof zo’n groot 
zittend diner en het record werd succesvol verbroken. 
Met het diner in volle gang brak het offi ciële deel van 
de avond aan. Prof.dr.ir Jos Benschop reikte de vier 
wetenschappelijke FOM-prijzen uit. Dr. Klaas-Jan 
Tielrooij kreeg de FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 
en prof.dr. Maria Antonietta Loi de Minerva-Prijs. De 
FOM ValorisatiehoofdstukPrijs en de FOM Valorisatie-
Prijs voor toepassingsgericht onderzoek gingen naar 
respectievelijk dr. Silke Diedenhof en prof.dr.ir. Pieter 
Kruit. Het diner werd afgesloten met een prachtige 
lezing van Alain Aspect. De hele zaal luisterde 
ademloos naar de boeiende én amusante beschou-
wing over het duale karakter van licht. Bestaat licht 
nou uit golven of uit deeltjes? En hoe meet je dat? 
Van het diner naar een drankje in de bar was het niet 

ver en menig fysicus waagde zich op de dansvloer 
van de disco. 

Woensdag

Op de woensdagochtend werden de congresgangers 
weer keurig op tijd met de bus bij Koningshof 
afgeleverd vanuit de verschillende hotels rondom 
Veldhoven, zodat het goedgevulde programma 
optimaal kon worden benut. In de middag sloot 
Maldacena het congres af en reikte FOM de Physics@
FOM Poster Prize uit. Volgens de jury had Simon 
Huisman MSc (UT) dit jaar de allerbeste poster van 
het congres. Het was een op alle fronten geslaagd 
Physics@FOM Veldhoven, met dank aan de congres-
gangers. (IP)  
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De masterclasses die op maandag 16 
februari plaatsvonden kunt u terugkijken 
op www.citytv.nl. 

De volgende editie Physics@FOM 
Veldhoven vindt plaats op 
22 en 23 januari 2013!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het 
congres op www.fom.nl/veldhoven
Kijk voor meer informatie over de 
FOM-prijzen op www.fom.nl/prijzen

Sfeerimpressie op 
Twitter
Tijdens Physics@FOM Veldhoven 2012 
twitterde de organisatie, maar ook de 
deelnemers heel wat af. De tweets met 
#FOMVeldhoven waren - afgewisseld 
door congresfoto’s - te zien op de 
beeldschermen.

•  “Ben bij fom meeting in Veldhoven. 
1800 natuurkundigen bij inspirerende 
meeting. Natuurkunde is top in 
Nederland! #FOMmaav” (Dave Blank) 

•  “Wederom bij #FOMVeldhoven Eerst 
praatjes over Atomic, Molecular and 
Optical Physics, straks toetsing van 
Algemene Relativiteit #coolphysics” 
(Remy Notermans)

•  “#FOMVeldhoven alsof ik als tienjarige 
naar een partijtje ben geweest - van het 
weetschplk gezond en snoep teveel 
genomen - licht misselijk” (Daniël 
Vanmaekelberg)

•  “Terug van geslaagde NL natuurkunde-
dagen. Met o.a. een fantastisch verhaal 
van toekomstig Nobelprijswinnaar 
Alain Aspect. #FOMVeldhoven.” (Sense 
Jan van der Molen)



Op zoek naar de motivatie van onderzoekers in het 
fundamentele veld. Wat maakt hun werk leuk? Wat 
maakt fundamenteel onderzoek fun?

Collega’s beschrijven Ivo van Vulpen als een bevlogen 
wetenschapper en excellent vertaler van ‘moeilijke 
dingen’ in begrijpelijke taal. Zijn huidige onderzoek 
draagt bij aan de zoektocht naar het higgsboson bij de 
LHC-deeltjesversneller in Genève. “Mijn interesse 
voor het higgsboson is ontstaan tijdens mijn 
promotie, toen ik bij de vorige versneller (LEP, red) 
zocht naar dit missende deeltje. Daarna was ik als 
postdoc betrokken bij de voorbereidingen op de LHC 
en nu ben ik weer terug bij het higgsboson.”

Dat klinkt als een vooropgezet plan maar Ivo’s 
interesse voor de natuurkunde was echter niet altijd 
zo duidelijk aanwezig. Bij de keuze voor een studie 
twijfelde hij tussen natuurkunde, wiskunde en 
geschiedenis. “Geschiedenis viel snel af omdat ik echt 
wat met getallen wilde doen en alleen jaartallen 
waren niet voldoende. Wiskunde leek me teveel in je 
eentje werken.” Zo werd het natuurkunde, vooral 
vanwege de mystieke presentatie van enkele 
onderwerpen. “De quantummechanica en de 
relativiteitstheorie worden altijd als de rand van de 
wetenschap gepresenteerd. Ik wilde wel begrijpen 
wat daar nou zo moeilijk aan was.”

Tijdens het begin van Ivo’s studietijd in Utrecht 
maakte prof.dr. Frits Beukers direct indruk met zijn 
uitleg bij het college wiskunde: “De manier waarop 
hij ingewikkelde wiskunde luchtig bracht deed me 
enorm veel plezier.” Alle andere vakken volgde Ivo 
met plezier maar “pakten me niet echt”. Met twee 
uitzonderingen: quantummechanica en relativiteits-
theorie.

Het werd voor Ivo pas echt interessant na een reis 
naar CERN, op bezoek bij een vader van een kennis. 
Na dit bezoek volgde Ivo het college ‘Elementaire 
deeltjesfysica’ van prof.dr. Adriaan Buijs. “Hij is 
degene die heeft gezorgd dat ik uiteindelijk de 

wetenschap in ben gegaan. Goede docent, en van het 
vak waarin de relativiteitstheorie en de quantumme-
chanica bij elkaar komen. Tel daar een internationale 
omgeving (CERN, red) en cutting edge of science bij op 
en ik was verkocht.”

Na een geslaagd tentamen ‘Elementaire deeltjesfy-
sica’ volgde een mooie zomer op CERN. “Als zomer-
student trof ik daar honderd jongens waarmee je én 
bier kon drinken én heel erg over natuurkunde kon 
praten. Een geweldige omgeving. Op CERN besloot ik 
te gaan promoveren om langer in deze omgeving te 
kunnen werken.”
 
Sinds 2004 werkt Ivo als onderzoeker op het Nikhef. 
Zijn takenpakket is, net als voor andere onderzoe-
kers, gevarieerd: zelf onderzoek doen, dat van 
anderen begeleiden en college geven als docent aan 
de UvA, om maar enkele te noemen. Maar uit welke 
activiteit haalde Ivo recent veel fun? “De afgelopen 
week (11 jan, red) heb ik een presentatie gegeven voor 
de KNAW. Dat betekent dus over je werk vertellen aan 
een breed publiek. Het is voor mij altijd een hoogte-
punt om de mystiek rond de zoektocht naar het 
higgsboson weg te nemen.”

Een heldere uitleg verzorgen over moeilijke onder-
werpen. Ivo kon er vroeger van genieten als anderen 
het zo aanpakten en tegenwoordig vormt dit de kern 
van zijn eigen plezier: “Ik wil inzichten overbrengen 
en dingen demystifi ceren. Je kunt je heel makkelijk 
verliezen in de wiskunde maar zodra je het idee 
erachter echt begrijpt is de wiskunde slechts bijzaak. 
En als ik het snap dan kan moet iedereen het kunnen 
volgen.”
 
Iedereen? Hoe zou dan een uitleg over het higgsboson 
in Sesamstraat klinken? “We hebben een groot boek 
waarin we alle deeltjes van de wereld opschrijven. 
Het hele boek is vol gekladderd behalve de laatste 
pagina. We proberen nu die laatste pagina te vullen.” 
Zo kunnen ook de jonge tv-kijkers rustig gaan slapen.

Als je zelf zo graag dingen uitlegt komen er automa-
tisch ook veel vragen van leken op je af. De leukste: 
“Hoe weet je hoe zwaar de maan is en hoe ver weg hij 
staat?” Benieuwd naar het antwoord? Ivo in het wild 
vind je dagelijks op het Nikhef in Amsterdam.

Wil je zelf je fun delen of heb je een collega 
die je hiervoor op wilt geven, mail dan naar 
fun@fom.nl (EP)  
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Ivo van Vulpen in actie tijdens de Europese nacht van de 
onderzoeker (24 september 2010)

  Sissi de Beer, Probing the properties 
of confi ned liquids, 27 mei 2011, 
Universiteit Twente, promotor prof.dr. F. 
Mugele, copromotor dr. D. van den 
Ende, werkgroep FOM-T-17

  Gerrit Jan Bakker, LFA-1 dynamics 
on the membrane of leukocytes: a 
single dye tracing study, 8 juli 2011, 
Universiteit Twente, promotoren prof.
dr. M.F. García-Parajó, prof.dr. N.F. van 
Hulst, copromotor dr. A. Cambi, 
FOM-T-02

  Paolo Sebastiano Scalia, Optical 
noise and mesoscopic correlations in 
random media, 2 november 2011, 
Universiteit van Amsterdam, promotor 
prof.dr. A. Lagendijk, copromotor dr. 
O.L. Muskens, FOM-instituut AMOLF

  Dmitry Malik, Coherent control of 
angular momentum - a route to 
ultrafast control of spins, 10 november 
2011, Radboud Universiteit Nijmegen, 
promotoren prof.dr. Th. Rasing en prof.
dr. W.J. van der Zande, copromotoren 
dr. A.V. Kimel en dr. A. Kirilyuk, 
werkgroep FOM-N-11

  Johannes Samuel Seldenthuis, 
Electrical and mechanical effects in 
single-molecule junctions, 11 novem-
ber 2011, Technische Universiteit Delft, 
promotor prof.dr. H.S.J. van der Zant, 
copromotor dr. J.M. Thijssen, werkgroep 
FOM-D-44

  Erika Regina Amstalden van Hove, 
New methods for multimodal MS 
imaging of histological tissue sections, 
21 november 2011, Universiteit Utrecht, 
promotor prof.dr. R.M.A. Heeren, 
FOM-instituut AMOLF

  Izabela Katarzyna Piechocka, 
Biopolymers: from structural hierarchy 
to nonlinear rheology, 23 november 
2011, Vrije Universiteit Amsterdam, 
promotoren prof.dr. G.H. Koenderink, 
prof.dr. F.C. MacKintosh, FOM-instituut 
AMOLF

  Aron Jonathan Beekman, Vortex 
duality in higher dimensions, 1 
december 2011, Universiteit Leiden, 
promotor prof.dr. J. Zaanen, werkgroep 
FOM-L-15

  Sipho van der Putten, Thermal 
lensing in Virgo and Polynomial Search: 
an all-sky search for gravitational 
waves from spinning neutron stars in 
binary systems, 6 december 2011, Vrije 
Universiteit Amsterdam, promotor 
prof.dr. J.F.J. van den Brand, werkgroep 
FOM-V-02

  Dirk Jan Kuik, Localized turbulence 
in pipe fl ow, 6 december 2011, 
Technische Universiteit Delft, promotor 
prof.dr.ir. J. Westerweel, werkgroep 
FOM-D-36

  Stefan D. Oosterhout, Hybrid 
polymer solar cells based on ZnO, 6 
december 2011, Technische Universiteit 
Eindhoven, promotor prof.dr.ir. R.A.J. 
Janssen, copromotor dr.ir. M.M. Wienk, 
werkgroep FOM-E-20

  Stefan Kuiper, Synthesis, meso-
phase behaviour and charge mobility 
of phenyl-thiophene pentamers, 12 
december 2011, Technische Universiteit 
Delft, promotoren prof.dr. S.J. Picken en 
prof.dr. T.J. Dingemans, copromotor dr. 
W.F. Jager, werkgroep FOM-D-18

  Georg Gademann, Expanding the 
attosecond toolbox: demonstration of 
novel experiments, new light sources 
and detectors, 12 december 2011, 
Radboud Universiteit Nijmegen, 
promotor prof.dr. M.J.J. Vrakking, 
FOM-instituut AMOLF

  Toine van den Boogaard, Ion-en-
hanced growth in planar and structu-
red Mo/Si multilayers, 13 december 
2011, Universiteit Twente, promotor 
prof.dr. F. Bijkerk, werkgroep FOM-T-38

  Gideon Koekoek, The geodesic 
deviation method and extreme 
mass-ratio systems, 15 december 2011, 
Vrije Universiteit Amsterdam, 
promotoren prof.dr. J.F.J. van den Brand 
en prof.dr. J.W. van Holten, werkgroep 
FOM-V-02

  Fabian Jansen, Unfolding single-
particle effi ciencies and the Outer 
Tracker in LHCb, 16 december 2011, 
Vrije Universiteit Amsterdam, 
promotor prof.dr. M.H.M. Merk, 
copromotoren dr. N. Tuning en dr. A. 
Pellegrino
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  Stefan Bretzel, Magneto-mechanical 

dynamics at the nanoscale, 20 
december 2011, Technische Universiteit 
Delft, promotor prof.dr.ir. G.E.W. Bauer, 
werkgroep FOM-D-09

  Mounir Georges Zeitouny, Interfer-
rometric applications with a femtose-
cond frequency comb laser in comple-
mentary spaces, 20 december 2011, 
Technische Universiteit Delft, promotor 
prof. dr. H.P. Urbach, copromotor dr. N. 
Bhattacharya, werkgroep FOM-D-25

  Valantina Koschatzky, An experi-
mental study of the aero-acoustics of 
wall-bounded fl ows, 22 december 2011, 
Technische Universiteit Delft, promoto-
ren prof.dr.ir. B.J. Boersma en prof.dr. ir. 
J. Westerweel, werkgroep FOM-D-29

Zelfs de meest complexe en geavanceerde 
experimentele opstelling kan verbeterd 
worden door het oordeelkundig toepassen 
van duct tape.

De fopspeen is een van de meest succesvolle 
apparaten voor geluidsreductie in de 
woonomgeving. 

  Fawad Salman Khokhar, Organic 
molecular fi lms on metal and graphene 
surfaces studied with LEEM, 11 januari 
2012, Universiteit Twente, promotor 
prof.dr.ir. B. Poelsema, copromotoren 
dr. R. van Gastel en dr. G. Hlawacek, 
werkgroep FOM-T-08

  Monica Morelas Masis, Resistive 
switching in mixed conductors - Ag2S 
as a model system, 12 januari 2012, 
Universiteit Leiden, promotor prof.dr. 
J.M. van Ruitenbeek, werkgroep 
FOM-L-22

  Folkert Koetsveld, Searching for 
supersymmetry in the fi rst LHC data 
with ATLAS, 23 januari 2012, Radboud 
Universiteit Nijmegen, promotoren 
prof.dr. N. de Groot en prof.dr.ir. P.J. de 
Jong, FOM-instituut Nikhef

  Thijs Meijer, Atom lithography: 
creating patterned magnetic leaves, 23 
januari 2012, Technische Universiteit 
Eindhoven, promotor prof.dr. K.A.H. 
van Leeuwen, copromotor dr.ir. E.J.D. 
Vredenbregt, werkgroep FOM-E-01

Hoewel wetenschappers vaak door 
symmetrie bewogen worden, kan juist 
asymmetrie echt iets in beweging brengen. 

  Naomi van der Kolk, To fl ow or not 
to fl ow, a study of elliptic fl ow and 
nonfl ow in proton-proton collisions in 
ALICE, 25 januari 2012, Universiteit 
Utrecht, promotoren prof.dr. Th. 
Peitzmann en prof.dr. R.J.M. Snellings, 
werkgroep FOM-U-02

  Egge van der Poel, Muon perfor-
mance studies in ATLAS towards a 
search for the Standard Model Higgs 
Boson, 26 januari 2012, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. F.L. 
Linde, copromotor dr.drs.ir. P.M. Kluit, 
FOM-instituut Nikhef

Sparta is dé club van Rotterdam. 

  Lukasz Piatkowski, Water inter-
acting with interfaces, ions and itself, 
27 januari 2012, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. H.J. 
Bakker, FOM-instituut AMOLF

  Marjon de Vos, Empirical adaptive 
landscapes in variable environments, 
31 januari 2012, Technische Universiteit 
Delft, promotor prof.dr. S.J. Tans, 
FOM-insituut AMOLF

  Hanumantha Rao Vutukuri, 
Complex colloidal structures by 
self-assembly in electric fi elds, 8 
februari 2012, Universiteit Utrecht, 
promotor prof.dr. A. van Blaaderen, 
coporomotor dr. A. Imhof, werkgroep 
FOM-U-09

  Reinier de Adelhart Toorop, A 
fl avour of family symmetries in a 
family of fl avour models, 21 februari 
2012, Universiteit Leiden, promotor 

Wat is de huidige stand van zaken? Het Topsectoren-
beleid impliceert voor 2012-2013 een verschuiving 
van de fi nanciering van vrij wetenschappelijk 
onderzoek naar investeringen in thema’s die voor de 
industrie van belang zijn. FOM zet erop in het 
Topsectorenbeleid uit te voeren via de bestaande 
instrumenten; naast de missies voor de instituten 
zijn de FOM-programma’s, in het bijzonder de 
Industrial Partnership Programmes en de nieuwe 
Strategieprogramma’s, daarvoor het meest geschikt. 

Op 15 februari presenteerde NWO haar plannen voor 
een substantiële bijdrage aan het Topsectorenbeleid. 
De plannen omvatten een breed pakket aan activitei-
ten waarmee NWO de komende jaren de wetenschap 
koppelt aan de strategische onderzoeks- en innova-
tieagenda’s die zijn opgesteld voor de negen topsec-
toren. Het totale pakket aan voorgestelde investe-
ringsplannen voor 2012-2013 omvat ruim M 225 
miljoen aan NWO-middelen. Het FOM-aandeel 
hiervan is circa M 30 miljoen. Samen met honderden 
wetenschappers brachten vertegenwoordigers van 
NWO en FOM hun deskundigheid in bij alle topteams. 
Dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, 
inclusief ongebonden nieuwsgierigheidsgedreven 
onderzoek en de opleiding van excellente onderzoe-
kers, een belangrijke pijler is voor duurzame 
economische groei, wordt door alle topteams 
onderschreven. Over de 2000 bladzijden tellende 

roadmaps heeft de afgelopen weken veel discussie 
plaatsgevonden. Nu is het tijd voor de uitvoering. Op 
2 april tekende minister Verhagen van EL&I de 
innovatiecontracten. Bij het ter perse gaan van deze 
FOM expres was nog niet geheel duidelijk op welke 
manier de voorstellen van NWO opvolging krijgen. Op 
de websites van FOM en NWO vindt u steeds het 
laatste nieuws. 

De gevolgen voor FOM

Het totaalbudget van NWO loopt terug van meer dan 
MM 700 in 2011 tot rond de MM 550 in 2015. Dit blijft 
voor FOM niet zonder consequenties. In 2013 is het 
budget al structureel MM 2,5 per jaar lager. Bij 
ongewijzigd beleid moet gevreesd worden dat deze 
korting in de komende jaren weleens zou kunnen 
oplopen. Duidelijk is dat aan drastische ingrepen in 
de FOM-begroting c.q. de uitvoering van het vigeren-
de Strategisch plan niet te ontkomen valt. De Raad 
van Bestuur treft voorbereidingen voor zorgvuldige 
besluitvorming in het najaar.

Een bijzondere complicatie is dat er niet alleen 
substantieel minder geld beschikbaar komt, maar dat 
dit onder invloed van het Topsectorenbeleid van de 
regering ook structureel anders besteed moet worden. 
In 2016 moet een groot deel van het NWO-budget 
(MM 275 per jaar) worden ingezet op basis van 
vraagsturing vanuit het bedrijfsleven. De missie van 

FOM blijft uiteraard fundamenteel onderzoek, maar 
een inperking van de ruimte voor ‘curiosity driven’ 
werk ten gunste van ‘use inspired’ research lijkt 
onontkoombaar. De nieuwe benadering hoeft niet 
louter kommer en kwel te zijn, zij biedt voor de fysica 
ook mogelijkheden:
•  De pleidooien zwellen aan om bij NWO een 

substantiële budgetverschuiving ten gunste van de 
bèta- en technische wetenschappen aan te brengen 
(ook binnen de Vernieuwingsimpuls waar de fysica 
nogal stiefmoederlijk bedeeld is); bedenk hierbij ook 
dat uit eerdere NOWT-rapporten telkenmale 
gebleken is dat binnen de Nederlandse onder-
zoeksportfolio de bètadisciplines kleiner van 
omvang zijn dan in het buitenland.

•  Een grotere bereikbaarheid van private middelen 
getriggerd door de RDA+ regeling. Er hebben de 
afgelopen maanden diverse modellen de revue 
gepasseerd; de huidige lijn lijkt te zijn de RDA+ 
toeslag via de Topconsortia Kennis en Innovatie 
(TKI’s) te laten lopen. Het gevaar hiervan is wel dat 
de directe prikkel voor het bedrijfsleven, om meer te 
investeren in onderzoek aan de kennisinstellingen, 
lager is. Hopelijk kan daar bij de uitwerking nog iets 
tegen gedaan worden.

Nieuwe initiatieven

Met Shell werkt FOM aan een groot programma op 
het gebied van computational science, terwijl ook de 

Update Topsectorenbeleid: 
Niet louter kommer en kwel, ook kansen
Minister Verhagen tekende op 2 april innovatiecontracten
De vorige edities van FOM expres bevatten een 
update over de ontwikkelingen rondom de topsecto-
ren en wat dit voor het FOM-onderzoek betekent. 
We schetsten al dat de omgeving waarin FOM 
opereert sterk aan verandering onderhevig is: 
FES-middelen voor de kennisinfrastructuur 
verdwijnen en een substantieel deel van de 
publieke middelen voor Research & Development 
wordt in bepaalde topsectoren ingezet via vraagstu-
ring door het bedrijfsleven. Deze ontwikkelingen 
beperken de speelruimte van FOM, maar bieden ook 
kansen.  



De American Physical Society (APS) 
heeft FOM-werkgroepleider prof.dr. 
Piet Mulders (VU, Nikhef) en FOM-
projectleider prof.dr. Beatriz Noheda 
(RUG) benoemd tot ‘Fellow of the 
American Physical Society’. Met het 
Fellowship spreken hun vakgenoten 
hun erkenning uit voor een buitenge-
wone bijdrage aan de fysica. Slechts 
maximaal een half procent van de 
leden van de American Physical Society 
wordt op deze manier geëerd. 

Prof.dr. Detlef Lohse heeft als eerste 
Europese wetenschapper de George K. 
Batchelor Prize toegekend gekregen. 
Deze wereldwijde prijs op het gebied 
van vloeistofdynamica wordt eens per 
vier jaar uitgereikt door het Journal of 
Fluid Mechanics (Cambridge Univer-
sity) en de International Union of 
Theoretical and Applied Mechanics. 
Lohse is bij FOM werkgroepleider en lid 
van het Uitvoerend Bestuur. Hij krijgt 
de prijs ter waarde van 25.000 pond 
vanwege zijn uitstekende onderzoek 
op een breed aantal subgebieden van 
fundamentele vloeistofmechanica. 

FOM-werkgroepleider en scheikundige 
prof.dr. Ben Feringa (RUG) heeft in 
november de Van ’t Hoff-medaille 2011 
ontvangen van KNAW-president prof.
dr. Robbert Dijkgraaf. De medaille 
wordt eenmaal per tien jaar uitgereikt 
voor excellent en grensverleggend 
werk binnen de chemie (met uitsluiting 
van biochemie). 

Prof.dr. André Geim en prof.dr. 
Konstantin Novoselov zijn door 
koningin Elisabeth II benoemd tot 
Ridder in de orde van het Britse Rijk. 
Zij ontvingen de onderscheiding voor 
hun werk als onderzoeker aan de 
University of Manchester. De fysici 
wonnen in 2010 samen de Nobelprijs 
voor de natuurkunde voor hun 
doorbraak in het onderzoek naar 
tweedimensionaal grafeen. Sinds 2010 
is Geim weer verbonden aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen, als 
bijzonder hoogleraar Innovative 
Materials and Nanoscience. Novoselov 
is een voormalig FOM-oio die in 2004 
promoveerde bij prof.dr. Jan Kees Maan 
in Nijmegen. Geim en Novoselov 
speelden een belangrijke rol bij de 
opzet van het Nederlandse grafeenon-
derzoek. FOM startte in 2008 een 
onderzoeksprogramma op dit gebied.

FOM-werkgroepleider prof.dr. Joost 
Frenken (LEI) heeft een ERC Advanced 
Grant van 2,5 miljoen euro toegekend 

gekregen. Frenken wil wrijving tot 
vrijwel nul reduceren met nanostruc-
turen op basis van grafeen. Dankzij de 
subsidie kan Frenken dit onderzoek nu 
in een stroomversnelling brengen.

Op 12 december is de Jan Kluyver-prijs 
2011, voor de beste Engelse samenvat-
ting van een Nikhef-proefschrift, 
uitgereikt aan dr. Gideon Koekoek en 
dr. Alexander Doxiadis. Koekoek deed 
sinds 2006 onderzoek binnen de groep 
‘Gravitational Waves’. Doxiadis 
promoveerde binnen de ATLAS-groep. 
De jury bestaat uit voormalig directeu-
ren van Nikhef.

Tijdens de vijftiende conferentie over 
dunne-laagonderzoek in december in 
Kyoto, kreeg DIFFER-groepsleider dr. 
Andrey Yakshin een prijs voor een 
nieuwe vinding bij multilaagoptieken. 
Yakshin deed samen met zijn Nieuwe-
geinse collega’s onderzoek naar 
inherent stabiele lagen waarin diffusie 
sterk onderdrukt is. Met de nieuwe 
vinding komt de toepassing bij intense 
vrije elektronenlasers in beeld.

De 2011 European Quantum Informa-
tion Young Investigator Award is 
toegekend aan FOM-onderzoeker dr.ir. 
Ronald Hanson. Hanson, werkzaam 
aan de TUD in de FOM-focusgroep 
‘Solid State Quantum Information 
Processing’, ontvangt de prijs voor zijn 
experimentele werk en bewezen 
leiderschap bij het succesvol opzetten 
van zijn onderzoeksgroep. Op 2 maart 
viel Hanson nogmaals in de prijzen: 
ook de Nicholas Kurti European 
Science Prize 2012 gaat naar Delft. 
Hanson wint deze prijs voor zijn 
volgens de jury ‘indrukwekkende werk 
binnen de nanowetenschap, op het 
gebied van spins in quantumdots en 
diamant. 
 
De Jonge Akademie van de KNAW 
neemt twee FOM-wetenschappers op 
in haar gelederen: dr. Femius Koende-
rink (experimentele natuurkunde) en 
dr. Mirjam Leunissen (natuurkunde/
fysische chemie). Zij zijn beiden 
werkzaam als groepsleider op het 
FOM-instituut AMOLF. De offi ciële 
installatie van de in totaal tien nieuwe 
leden vond plaats op 16 maart 2012. 

NWO heeft zes vernieuwende weten-
schappers binnen het natuurkundige 
onderzoeksveld een Vici-subsidie 
toegekend. Prof.dr. Martin van Hecke 
(LEI) en dr. René van Roij (UU) zijn 
momenteel FOM-werkgroepleider, prof.

dr.ir. Sander Tans is groepsleider op 
AMOLF en prof.dr. Jos Oomens is 
groepsleider bij DIFFER. Prof.dr. 
Raimond Snellings (UU), prof.dr. 
Alexander van Oudenaarden (Hub-
recht Instituut) en dr. John Kennis (VU) 
ontvingen eveneens een Vici-subsidie. 
In het verleden waren zij aan FOM 
verbonden. De Vici-subsidie is met  
maximaal 1.500.000 euro per persoon 
één van de grootste subsidies van 
Nederland. De onderzoekers kunnen 
met het geld in vijf jaar tijd een eigen 
onderzoekslijn opzetten. 

NWO heeft drie Rubicon-subsidies aan 
onderzoek met een fysisch onder-
zoeksthema of een fysische compo-
nent toegewezen. Dr. Ferry Prins (TUD), 
dr. Lia Verhoeff (UU) en dr. Liesbeth 
Janssen (RUG) maken deel uit van de 
28 pas gepromoveerde onderzoekers 
die met een Rubicon subsidie onder-
zoek gaan doen in het buitenland. 

Lid van de Raad van Bestuur van FOM 
en voormalig directeur van het 
FOM-Instituut Rijnhuizen (nu DIFFER) 
prof.dr. Gerard Meijer wordt per 1 
september voorzitter van het College 
van Bestuur van de Radboud Universi-
teit Nijmegen. Meijer is vanaf 2002 
directeur van de afdeling Molecuul 
Fysica van het Fritz Haber Instituut in 
Berlijn. Tevens was hij gedurende vier 
jaar algemeen directeur van dit 
instituut. Zijn achtergrond ligt in de 
experimentele fysica. In 1999 slaagde 
zijn Nijmeegse onderzoeksgroep er als 
eerste in bewegende moleculen af te 
remmen tot bijna stilstand, een 
mijlpaal in de fysica. 

Peter Kindt, in 2007 gepromoveerd bij 
FOM, is uitgeroepen tot Young 
Professional 2012 binnen ING. Kindt is 
bij ING verantwoordelijk voor Europese 
probleemkredieten en bedrijven in 
fi nanciële nood. Hij vertegenwoordigt 
de bank tijdens de landelijke Young 
Professional verkiezingen.

Per 1 maart is dr. Jeroen van Zon op 
AMOLF gestart met de nieuwe 
onderzoeksgroep Kwantitatieve 
ontwikkelingsbiologie. Van Zon 
promoveerde in 2006 aan de Vrije 
Universiteit bij FOM-werkgroepleider 
prof.dr. Fred MacKintosh en prof.dr. 
Pieter Rein ten Wolde (AMOLF) op een 
onderzoek naar statistische fysica van 
granulair materiaal.  

Meer weten? 
Zie www.fom.nl/nieuws.
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prof.dr. J.W. van Holten, copromotor dr. 
F. Bazzocchi, FOM-instituut Nikhef

One hour of sunshine contains enough 
energy to satisfy humanity’s energy 
consumption for a full year. Therefore, there 
is no energy shortage problem, at most an 
energy conversion and transport problem. 

  Ante Bilandžić, Anisotropic fl ow 
measurements in ALICE at the Large 
Hadron Collider, 7 maart 2012, 
Universiteit Utrecht, promotor prof.dr. 
R.J.M. Snellings, FOM-instituut Nikhef

  Antje Ludewig, Feshbach resonan-
ces in 40K, 16 maart 2012, Universiteit 
van Amsterdam, promotor prof.dr. 
J.T.M. Walraven, werkgroep FOM-A-26

  Niels Laurens, A biophysical 
exploration of proteins and their 
substrates, 29 maart 2012, Vrije 
Universiteit Amsterdam, promotor 
prof.dr.ir. G.J.L. Wuite, werkgroep 
FOM-V-09  

door FOM getrokken activiteiten 
binnen het NWO-thema Duurzame 
Energie (Solar fuels en Smart Energy 
Systems) mede daardoor een fl inke 
boost krijgen. Verder participeert FOM 
in een grote HTSM-call met STW als 
voortrekker. Met ALW vindt samen-
werking plaats op het gebied van 
Water en Agro Food. 

Met de op 2 april door minister 
Verhagen, de boegbeelden van de 
topsectoren en de voorzitter van TNO, 
NWO en KNAW getekende innovatie-
contracten is, in eerste instantie 
zonder al te grote budgettaire 
ingrepen, het laaghangende fruit 
geplukt. Voor veel ideeën uit de 
innovatiecontracten is nadere 
discussie nodig, plus uitwerking en 
afspraken tussen publieke en private 
partijen, voordat een verantwoorde 
uitvoering op het vereiste weten-
schappelijke niveau kan plaatsvin-
den. Dan loopt de fi nanciële teller 
uiteraard verder op. In de volgende 
ronde kunnen ook nieuwe onderwer-
pen worden ingebracht. Het blijft 
wenselijk aan de kennis- en innova-
tietafels meer evenwicht te creëren in 
de diverse delegaties uit de publieke 
en private sector. Vraagsturing kan 
niet zonder een goede dialoog met 
degenen die de vraag moeten 
beantwoorden, vindt FOM. (HvV, AvS)  

Samen met STW en ZonMw organiseert 
FOM een call in de topsector HTSM. De 
verwachte deadline is medio juni. Voor 
meer details verwijzen wij u naar de 
websites waar binnenkort informatie te 
vinden is.

Personalia

prof.dr. Ben Feringa

dr. Andrey Yakskin

dr.ir. Ronald Hanson dr. Femius Koenderink dr. Mirjam LeunissenProf.dr. André Geim en 
prof.dr. Konstatin 

Novoselov
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Op 15 december 2011 is dr. Yves Rezus 
benoemd tot AMOLF-groepsleider 
binnen Molecular Nanophysics. Zijn 
onderzoekgroep ‘Biomolecular 
Photonics’ zal non-lineaire spectrosco-
pische technieken gebruiken om 
moleculaire bewegingen van biomole-
culen te bestuderen. Rezus promoveer-
de in 2008 bij dr. Huib Bakker op 
AMOLF. In hetzelfde jaar won hij de 
Andries Miedema Prijs voor het beste 
proefschrift in het vakgebied gecon-
denseerde materie. Na een postdoc 
keerde hij in 2011 terug naar AMOLF.

Prof.dr. Albert Polman, directeur van 
FOM-instituut AMOLF, is per 1 maart 
benoemd tot hoogleraar Photonic 
materials for photovoltaics aan de 
Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica van de 
Universiteit van Amsterdam (nu-

laanstelling).  Hij gaat daar bijdragen 
aan het masterprogramma Advanced 
Materials and Energy Phyics. 
 
Op 1 maart is Nikhef-onderzoeker prof.
dr. Robert Fleischer benoemd tot 
buitengewoon hoogleraar binnen de 
groep Theoretische Fysica aan de Vrije 
Universiteit. Hij zal zich binnen de 
hoge-energie fysica richten op de 
B-fysica.

Binnen het FOM-bureau starten twee 
nieuwe programmacoördinatoren, 
dr. Erik Kreiter en dr. Paula van Tijn. 
Kreiter, fysicus en gepromoveerd 
fi losoof, werkte eerder binnen het 
Gebied Natuurkunde van NWO. Van 
Tijn is gepromoveerd neurobioloog. Ze 
werkte hiervoor als postdoc bij het 
Nederlands Instituut voor Neuroweten-
schappen en het Hubrecht Instituut.

In Memoriam

Op 1 januari 2012 overleed prof.dr. 
Ruurd van Lieshout, een van de 
grondleggers van Nikhef. Van Lieshout, 
gepromoveerd bij FOM, werd in 1963 
directeur van het Instituut voor 
Kernphysisch Onderzoek (IKO). Onder 

zijn directeurschap bouwde IKO een 
nieuwe protonen- of elektronenver-
sneller. Het IKO ging in 1975 op in het 
Nikhef. Vanaf 1970 tot 1986 was Van 
Lieshout directeur van de Organisatie 
voor Zuiver Wetenschappelijk 
Onderzoek (ZWO, nu NWO).  

Raad van Bestuur

Per 31 december 2011 zijn prof.dr. Cees Dekker, dr. Tini Hooymans, 
dr. Ton Hoff en prof.dr. I.T. Ted Young afgetreden. Prof.dr.ir. Marc Geers en 
prof.dr. Rob Hamer zijn per 1 januari 2012 voor vijf jaar herbenoemd.

Per 1 januari 2012 treden toe: 
- Ir. Paul Korting, voorzitter directie ECN
- Prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven, hoogleraar fysica Technische Universiteit Delft
- Dr. Margriet Nip, Director Technical Tata Steel Products Mainland Europe
-  Prof.dr. Jan van Ruitenbeek, hoogleraar experimentele fysica Universiteit 

Leiden
-  Dr.ir. Egbert-Jan Sol, Director of Innovation High-Tech Systems & Materials 

TNO

Uitvoerend Bestuur

In het UB neemt prof.dr. Nynke Dekker de positie in die vrijkomt door het 
aftreden van vicevoorzitter prof.dr. Carlo Beenakker. Nieuwe vicevoorzitter van 
RvB en UB is Detlef Lohse. In de loop van 2012 zullen dr. Dirk Smit en prof.dr. 
Theo Rasing een tweede zittingstermijn aanvaarden.  

Wijzigingen in FOM-bestuur

dr. Jeroen van Zon prof.dr. Robert 
Fleischer

dr. Erik Kreiter en 
dr. Paula van Tijn

On 2 December 2011, FOM organised the 
Young Scientists’ Day, a day especially 
for new FOM researchers in the initial 
phase of their research career. During 
the event researchers could gain a 
perspective on their career and develop 
their personal skills. More than 130 
PhDs and postdocs came to the Olympic 
Stadium in Amsterdam to follow 
workshops, network and listen to tips 
from FOM alumni. An impression of the 
day you fi nd here.

In a building under the grandstand of 
the Olympic Stadium, FOM director 
Wim van Saarloos showed the young 
researchers his zigzagging career path 
and revealed that not everything can be 
planned: “Frequently it is not your fault 
if things go wrong and whatever 
happens, make sure that ou enjoy what 
you are doing.” The organisers of the 
day, Lydia van der Vlist and Manon Quik 
from the Central Personal Service of 
FOM, hope that the young researchers 
will develop a growing awareness that 
non-scientifi c knowledge and the acqui-
sition of social skills are extremely 
important and contribute to a succes-
sful completion of the PhD and the 
future career. For example, you need 
social skills to acquire the funding you 
need for your research. “Researchers 
must always think well in advance 
about the period after their PhD or 
postdoc position. At FOM we support 
our staff in this respect during their em-
ployment with us by offering informa-

tive training 
courses for 
PhDs and postdocs as well as by 
organising this day.”

FOM organises the Young Scientists’ 
Day once every two years. Previous 
editions were held in 2007 and 2009. All 
of the speakers at the day are former 
FOM PhDs. One of them is FOM Minerva 
Prize winner Sylvie Roke. She holds the 
Julia Jacobi Chair of Photomedicine at 
the École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne and is a group leader at the 
Max Planck Institute for Metals 
Research in Stuttgart. Besides many 
successes, she has also experienced 
minor setbacks in her career. For 
example, she obtained a much-coveted 
group leader grant from the German 
Max Planck Society, but was confronted 
with practical management issues that 
were not that well arranged in Germany. 
A management coach taught her to 
achieve more with less effort: “Set an 
objective, see danger in good time and 
build up a good team around you.”

Joost van Mameren decided not to 
continue as a postdoc after gaining his 

Cherries on the FOM cake

PhD in 2008. He doubted about a 
postdoc position until two other 
interesting jobs crossed his path. Van 
Mameren: “Besides a policy position as 
programme coordinator at the FOM 
Central Offi ce I also received an offer 
from the company JPK, an instrument 
maker in Berlin. I wanted to go abroad 
and I eventually chose the job in 
Germany. I had three fantastic years 
there but when my wife gave birth to 
our daughter we decided to return to 
the Netherlands to be nearer to our 
family.” Since the summer of 2011, Van 
Mameren has been institute coordina-
tor at the University of Amsterdam. His 
tips: “Do not become blinded by your 
fi rst job because the perfect job does 
not exist. And make use of the 
possibilities that FOM offers such as 
this Young Scientists’ Day. These are the 
cherries on the FOM cake.”

Director Wim van Saarloos is satisfi ed: 
“It is good to see so many enthusiastic 
young people. The day is more 
animated, busier and diverse than ever 
before. Fantastic!” (DR)  

Participants’ reactions

More than 130 young researchers visited 
the Young Scientists’ Day. A third-year 
PhD student at the VU University 
Amsterdam was glad to have attended 
the workshop What a Personality!: “It 
encouraged me that you can work on 
your charisma.” Two PhDs, one Serbian 
and one Romanian, one from Leiden 
University and the other from Eindhoven 
University of Technology had more than 
enough to talk about with each other. “It’s 
great to meet fellow researchers,” they 
both said.

Responses and tips from 
trainers

At the Young Scientists’ Day the 
workshops focus on personal skills, 
scientifi c skills, valorisation and career 
planning. Elroy Cocheret, director of 
ElroyCOM and leader of the workshop 
What a Personality!: “If you make it to 
the last three candidates in an interview 
procedure then it is no longer your CV 
that matters but your charisma.” Huib 
Kraaijeveld, aikido specialist, coach of 
PhDs and leader of the workshop 
Applying Martial Arts to Physics believes 
that physicists are physically more at 
ease with themselves now than in the 
past. And Fré Hooft van Huysduynen 
from the workshop The Art of Presenting 
Science sees a clear difference between 
now and when she fi rst gave workshops 
to starting physicists eight years ago: 
“We no longer need to convince 
researchers that communication is 
important.”
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Mark Boneschanscher, 
Utrecht University 

Favourite physics constant: 
Bohr radius ao

Mark looks at the smallest building blocks of matter: 
he studies atoms and molecules on a surface with 
the aid of two microscopic techniques (AFM and 
STM). “It’s great to see how concepts from physics - 
atoms, molecules, orbitals - come to life and can be 
imaged in real space,” he says. “Much of the know-
ledge acquired is directly relevant for applications in 
nanoelectronics.” Mark particularly enjoys the 
diversity of the COR’s work: “I have participated with 
much pleasure in long projects such as the decision 
forming about the relocation of the FOM Institute 
DIFFER, but in addition to this I also enjoy playing a 
role in communicating what happens to the people 
we represent. As we have frequent and direct 
contact with the director and the 
head of the Central Personnel Service, 
broad and open consultation is 
possible. This is one of the things that 
makes FOM such a pleasant organisa-
tion. There is always room for good 
ideas. So if something is bothering you 
or if you have a good idea then please 
do not hesitate to speak to your COR 
representative - after all we are there 
for you!”

Niels Grobbe, Delft University of 
Technology

Favourite physics constant: 
the speed of light c

Niels works on the FOM-Shell project ‘Correlation 
imaging with seismo-electromagnetic waves,’ a 
collaboration between the FOM workgroups in 
Amsterdam and Delft with Shell. In Amsterdam they 
are working on the experimental part of the project, 
whereas in Delft Niels is busy working on the theory 
and numerical modelling. What Niels really enjoys 
about doing his PhD at FOM is that FOM covers the 
entire working area of funda-
mental physics 
research in the 
Netherlands. “As a 
result of this you 

make contact with people who are working on a wide 
range of natural phenomena and not just people in 
your own discipline.” With a COR workgroup he is 
itemising all of the factors that play a role in the 
duration of a PhD research project. “We quickly 
discovered that it is a complex system in which many 
people and factors are involved and now the 
challenge is fi nding exactly those aspects that can 
contribute to reducing the average duration of a PhD 
research project.”

In a following edition of FOM expres the other COR 
members will introduce themselves to you. 
At www.fom.nl/cor (in Dutch) and www.fom.nl/
centralworkscouncil (in English) you will fi nd an 
overview of all COR members and their contact 
details. 

COR Annual Report

Would you like to know what the COR worked on in 
2011? For example, the role we played in protecting 
personal data during the transition to the new 
MyFOM-People portal or our role in the move to make 
it compulsory to submit a declaration of good 
behaviour for some positions within FOM? Then 
download our annual report from www.fom.nl/cor 
(Dutch version) or www.fom.nl/centralworkscouncil 
(English version). In this you can read which requests 
for advice and approval we considered as well as the 
other subjects we dealt with.  

of funda-

The PhDs in the COR - part two
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In the previous edition of FOM expres 
you could read that the Central Health 
& Safety Coordinator Karin de Haas 
was due to retire on 1 February 2012. In 
this edition we would like to introduce 
you to her successor and therefore the 
new Central Health & Safety Coordina-
tor of FOM: Ralf Cornelissen (37). 

Experience

Cornelissen came across the FOM 
vacancy via the university health & 
safety network. He started working at 
FOM at the end of 2011 to ensure that 
there was enough time for a good 
handing over of the responsibilities by 
De Haas. After completing his degree in 
environmental studies at Wageningen 
University Cornelissen gained work 
experience as an occupational 
hygienist at a health & safety service 
and at Eindhoven University of 
Technology (TU/e). Before starting at 
FOM he was researcher/adviser 
chemical risk assessment for a 
research and advice bureau that 
focuses on sustainability. There he 
gained a lot of experience in the area 
of working safely, which included 
working with nanomaterials. Cornelis-
sen expects that he will be able to put 
all of this work experience to good use 
at FOM. 

Plans 

Where are the challenges in his new 
job at FOM? Cornelissen: “The 
combination between working on 
policy and working in a technical 
environment with specifi c safety 
aspects. And advice for the FOM 
organisation is never standard. Besides 
adopting and continuing the policy and 
activities of his predecessor De Haas, 
Cornelissen also sees many new 
challenges. “I enjoy working on diffi cult 
safety issues, for example Magnum-PSI 
at DIFFER in Nieuwegein. How can we 
implement safety there in a way that is 
pleasant for the researchers?”

As the Central Health & Safety 
Coordinator, Cornelissen is a coach but 
also an expert sparring partner for the 
local health & safety coordinators and 
prevention staff. He also monitors and 
assesses the health & safety provision 
at FOM. “In doing this I really want to 
seek collaboration instead of checking 
up on people. Moreover, I believe it is 
particularly important to safeguard a 
single level of safety at FOM; at each 
FOM institute and at each university 
with FOM employees the level of safety 
must be the same! I want to play a 
connecting role in that. After all we are 
a single organisation. It would be a 

shame if we had to keep on reinven-
ting the wheel.” 

Down to work

Cornelissen is currently visiting all 
FOM institutes and universities with 
FOM workgroups to familiarise himself 
with the local situations.  He works 
from the FOM Central Offi ce for three 
days per week and on one day he 
supports ongoing projects at DIFFER, 
such as collaborating with the 
technicians in assessing the safety of 
Magnum-PSI.  However, the health & 
safety measures for the new building 
of DIFFER at the TU/e (that is expected 
to open in 2015) also demand his 
attention. “How do we set up a good 
health & safety system there: how is it 
arranged now and what will we take to 
the new location?”

Also, just as De Haas described in her 
story, it is important to connect with 
national and European developments 
in the area of health & safety. “I am a 
member of various health & safety 
networks so as to keep abreast of 
studies and policy developments that 
are important for FOM. By doing this 
we keep up with the latest scientifi c 
knowledge and maintain contacts with 
other universities. Following develop-

ments at a European level is also 
important,” says Cornelissen. 

According to the new Central Health & 
Safety Coordinator FOM is doing well 
in the area of health & safety. Every-
thing has been set up well. “The basis 
is there but now we also want to work 
on more specifi c issues and to involve 
FOM employees in this. This means we 
need to profi le ourselves at the 
institutes and universities. We also 
hope to get the COR involved in this 
process. However you have never 
fi nished,” realises Cornelissen. “There 
is an awareness of health & safety in 
the organisation and now our main 
aim is to proactively embed and 
safeguard this. There’s always room for 
improvement!” (MV)  

Further information about health & safety 
matters at FOM: www.fom.nl/arbo and 
www.fom.nl/workingconditions. 

The justifi cation for the health & safety 
policy realised by FOM in 2011 together 
with an overview of the most impor-
tant activities undertaken have been 
included in Chapter 7 of the FOM 
Social Annual Report.

New Central Hea lth & Safety Coordinator 
introduces himself

direct

A group of fourteen employees together form the Central Works Council (COR) of FOM. FOM employees work 
throughout the Netherlands, so the COR members would like to introduce themselves to you. In the last 
edition of FOM expres three COR members working as PhDs at FOM introduced themselves to you. In this 
FOM expres the other two COR PhDs introduce themselves and tell you about their research and physical 
constant.
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Begin december vorig jaar kondigde CERN een 
colloquium en aansluitende persconferentie aan. 
Onderwerp zou zijn de stand van zaken rondom de 
zoektochten naar het Standaardmodel higgsboson 
door de onderzoekscollaboraties van de LHC-detec-
toren ATLAS en CMS. Al snel na de aankondiging 
draaide de geruchtenmolen op volle toeren: zou 
CERN melden dat er sterke aanwijzingen gevonden 
waren voor het bestaan van het higgsdeeltje?

Het higgsboson is de ‘missing link’ in het Standaard-
model van deeltjes en interacties. Al decennialang is 
men op zoek naar een antwoord op de vraag waarom 
de meeste elementaire deeltjes om ons heen massa 
hebben. Welk mechanisme geeft elementaire deeltjes 
zoals elektronen en quarks hun massa? Onder andere 
de Schotse natuurkundige Peter Higgs postuleerde in 
de jaren ‘60 zijn theorie over wat later omgedoopt 

werd tot het higgsmechanisme. Volgens de theorie 
werkt dit mechanisme als een veld dat overal in de 
ruimte bestaat. Deeltjes krijgen hun massa door hun 
interactie met dit veld. Een van de belangrijkste 
vragen voor fysici werd: wat is de massa van het 
deeltje dat andere deeltjes massa geeft? 

Wereldwijd hebben verschillende deeltjesfysicalabs 
een poging gewaagd een ‘glimp’ van het boson op te 
vangen in verschillende massabereiken. Op dit 
moment is alleen de LHC van CERN krachtig genoeg 
om het bestaan van higgs te bevestigen of falsifi ceren.  

Eigenlijk was 13 december een generale repetitie met 
zijn eigen uitdagingen. De opwinding van de op 
Nikhef aanwezige journalisten maakte al snel plaats 
voor verwarring, over wat het nieuws precies inhield 

en waarom het higgsdeeltje nog niet gevonden was. 
Het lukte in alle gevallen om (soms vóór de camera) 
het echte nieuws te destilleren: dat de onderzoeksre-
sultaten een enorm belangrijke stap in de zoektocht 
naar higgs betekenen, maar dat we nog steeds niet 
met zekerheid kunnen zeggen dat higgs bestaat.

Maar áls ATLAS en CMS dit jaar een ontdekking 
kunnen claimen, zal  verwarring het laatste zijn waar 
journalisten last van hebben, want dan is higgs voor 
iedereen duidelijk het grootste wetenschapsnieuws 
van 2012 (en misschien wel het belangrijkste 
deeltjesfysicanieuws van de laatste vijftig jaar). 
Fingers crossed! (MvdS)  

Higgs? In 2012 zullen we het weten!
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Het colloquium in december maakte duidelijk dat 
het higgsdeeltje, als het bestaat, nu in principe het 
meest waarschijnlijk te vinden is in het uiterst 
kleine massagebied tussen 115 en 131 GeV. 
Bovendien hebben ATLAS en CMS allebei de 
pieken gezien in het 124-126 GeV gebied. De 
signifi cantie van deze pieken is onvoldoende om 
al een ontdekking van higgs te claimen. Het grote 
nieuws was daarnaast dat, als de LHC in 2012 net 
zo goed blijft presteren als in 2011, het bestaan 
van het higgsdeeltje voor het einde van 2012 zal 
worden bevestigd of ontkend. Het wordt dus een 
spannend jaar voor deeltjesfysici! Inmiddels is 
bekend dat de LHC in 2012 op nog hogere energie 
(4 TeV) doordraait en hogere energie genereert 
meer (higgs)deeltjes.

De collegezaal bij Nikhef was tot de nok gevuld met fysici en 
journalisten, wachtend op de live webcast vanuit CERN

Prof.dr. Stan Bentvelsen, programmaleider van de ATLAS-
groep op Nikhef en hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam, kort voor de persconferentie in een interview 
met de NOS
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